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Almadi Sejla 

- Franciaország: politikai, gazdasági és társadalmi rendszerei 
- Kutatásmódszertan: kevert módszertanok, trianguláció 
- Humán erőforrás menedzsment/ Marketing stratégia/ Üzleti etika a nemzetközi vállalatoknál 
- Szervezeti magatartás: önbeteljesítő jóslatok, Pygmalion-hatás, Galatea-hatás 
- Európai Befektetési Bank: befektetési projektek, értékelés, hatásvizsgálat, monitoring 

 
Benczes István 

- EU gazdasági kormányzás reformjai 
- Fiskális politika az Eu-ban 
- Integráció-elméletek 
- Euró-bevezetés Magyarországon 

 
Endrődi-Kovács Viktória  

- Nyugat-Balkán, nyugat-balkáni országok gazdasága 
- Integrációérettség 
- FDI – multinacionális vállalatok, beruházások, beruházási döntések 
- Globális értékláncok, a V4-ek beágyazottsága 

 

Gál Péter 
- Transznacionális vállalatok stratégiája 
- Külföldi közvetlen beruházások 
- A globalizáció makro- és makrogazdasági következményei (nemzeti és nemzetközi gazdaságpolitikák, 

fejlesztéspolitikák, nemzetközi vállalati és pénzügyi láncok) 
- Az új technikai korszak hatásai a világgazdaságban. (Elméleti, gazdaságpolitikai és vállalati 

következmények. Hatások az egyes országokban, régiókban.) 
 

Kollai István 
- Társadalmi-gazdasági folyamatok Közép-Európában (economic geography) 
- A globalizáció, közép-európai perspektívából 
- Urbanizációs folyamatok Közép-Európában 
- Az örökség közgazdaságtana (heritage industry, commodification of the past) 
- Termékbranding és márkastratégiák (place-branding, geo-branding) 
- A többnyelvűség közgazdaságtana (economics of language) 

 

Magas István 
- Globális pénzpiaci folyamatok, és szabályozás 
- Világgazdasági-válság értelmezések, válságkezelés 
- Magyar euróbevezetés feltételei 
- A  BREXIT  és következményei Európában 
- Vámháború, trade war 
 
 
 
 
 
 



 

Miklós Gábor 
- Gazdasági válság hatásai a közép-európai régióban 
- Integráció érettség az újonnan csatlakozott európai uniós országokban 
- Előnyök és hátrányok a közép-európai gazdaságokban (makroökonómiai elemzés) 
- Autonómia vizsgálatok gazdasági, politikai megközelítésben 
- Kisebbségek politikai és gazdasági haszna 
- Európai munkaerőpiac kihívásai 
- Munkaerőhiány Magyarországon, Közép-Európában 
- A Magyar és közép-európai építőipar helyzete 

 

Nagy Sándor Gyula 
- Latin-Amerikai országok és Spanyolország gazdasági és politikai kérdései 
- Európai uniós támogatások (Strukturális Alapok) nemzetközi és/vagy hazai felhasználása 
- EU energiapolitikája 
- Beszállító és iparfejlesztési folyamatok 
 

Palánkai Tibor 
- Regionális és globális integráció elmélete 
- Európai integrációs politikák 
- Európai integráció teljesítmény mérlege 
- Integráció érettség 

 

Ricz Judit 
- A fejlesztő államok 
- Latin-Amerika 
 

Simai Mihály 
A Globális gazdasági kormányzás és a nemzeti gazdaságpolitikák 

- A világtermelés és nemzetközi kereskedelempolitika új kapcsolódásai 
- A transznacionális társaságok nemzeti és nemzetközi szabályozása: célok és eredmények. 
- A nyersanyagpiacok a nemzetközi kereskedelmi rendszerben 
- A mezőgazdaság / az ipar vagy a szolgáltatások/, a nemzetközi gazdasági kapcsolatrendszerben. 

A globális kihívások és a multilaterális együttműködés. 
- A fenntartható fejlődés új /2015- ben elfogadott/ globális programja és a nemzeti gazdaságok 
- alternatív témák: fejlett világ, fejlődő országok, Magyarország. 
- illetve a fenntarthatósági célok valamilyen szakterületen és a nemzeti gazdaságpolitikák. 

Kockázati tényezők a világgazdaságban, kockázat menedzsment vállalati, állami és globális szinten 

 

Szabó Krisztina 
- Fejlődésgazdaságtan; 
- Nemzetközi Fejlesztési Segélyezés;  
- Nemzetközi Fejlesztési Együttműködés Politikai Gazdaságtana;  
- Fenntartható Fejlődés;  
- Új típusú Biztonsági Kihívások 

 
Szent-Iványi Balázs1   

- Nemzetközi fejlesztés és segélyezés, fejlődésgazdaságtan 

 
 
 

                                                           
1 maximum 2fő; mivel a tanár úr külföldön tartózkodik, a kapcsolattartás csak emailen és Skype-on lehetséges 



 
Tétényi András 

- nemzetközi fejlesztési támogatások,  
- fenntartható fejlődési célok,  
- növekedés és fenntarthatóság elemei,  
- nemzetközi migráció hatásai, 

 

Vigvári Gábor 
- A nemzetközi kereskedelem aktuális kérdései  
- Globalizáció, intézmények, nemzetállam  
- Nemzetközi együttműködés politikai gazdaságtani kérdései  

- Az EU politikai gazdaságtana 

 

Burucs Judit 
- A LIBOR jövője és hatása a bankszektorra. 
- A nemzetközi minősítőcégek szerepe  
- Ország és partner hitelkockázat-kezelés fontossága   
- Belső árak  használatának lehetőségei a nemzetközileg aktív bankoknál    
- Nemzetközileg aktív bankok kockázatkezelési gyakorlata  
- A lakáshitelezés magyar és nemzetközi gyakorlatának összehasonlítása  

// 
- The Future of the LIBOR and the Effects on the Banking Industry. 
- The Role of the International Rating Agencies 
- The Importance of the Country and Counterparty Creditrisk  
- Employing Fund Transfer Pricing in the international active banks    
- Risk management in the International Active Banks 
- International Comparison of  Mortgage Lendings   

 

Urbánné Mező Julia 
- Ifjúsági munkanélküliség az Európai Unióban  
- Ifjúsági munkanélküliség a fejlődő országokban  
- A munkaerőpiaci rugalmasság generációspecifikus hatásai  

// 
- Youth Unemployment in the European Union 
- Youth Unemployment in Developing Countries 
- Generation-Specific Impacts of Labour Market Flexibility  

 
 


